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Θεματική κατηγορία 
 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
για όνομα και χώρα / πόλη 
προέλευσης. 
 
Σημ. Οι κάρτες του 
παιχνιδιού προϋποθέτουν 
γνώση των ονομάτων των 
χωρών που 
απεικονίζονται. Διδάξτε τα 
ονόματα χωρών/πόλεων 
πριν παίξετε το παιχνίδι 
στην τάξη. 
 
Γλωσσικές δομές 
 
- Πώς σε / σας λένε; 
- Με λένε… / Σε λένε…; 
- Από πού είσαι / είστε; 
- Είμαι από τον / την / 
το… 
 
Βασικό λεξιλόγιο 
 
Ονόματα και γένη χωρών 
και πόλεων. Με λένε, σε 
λένε, σας λένε, είμαι, 
είσαι, είστε. 
 
Υλικό και προετοιμασία 
Διαιρέστε νοητά τους 
μαθητές σας σε ζευγάρια. 
Κάντε ένα φωτοαντίγραφο 
της σελίδας «Κάρτες 
Χωρών» για κάθε ζευγάρι 
και κόψτε τις κάρτες. Αν 
είναι μονός ο αριθμός των 
σπουδαστών 
δημιουργήστε μια ομάδα 
τριών ατόμων. 
 
 
 
 
 
 
 

 Πώς να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι 
 
 Βασική εκδοχή 

• Μοιράστε σε κάθε ζευγάρι τις «Κάρτες Χωρών» 
που έχετε κόψει γυρισμένες ανάποδα. 

• Ο ένας μαθητής σηκώνει μια κάρτα και ο άλλος 
τον ρωτάει το όνομα και την χώρα / πόλη 
προέλευσης. Αυτός που απαντάει στη συνέχεια 
σηκώνει την επόμενη κάρτα και συνεχίζεται το 
παιχνίδι μέχρι να τελειώσουν οι κάρτες. 
 
Προέκταση  

• Παίζεται ομαδικά, με όλη την τάξη (μέχρι 10 
σπουδαστές) ή σε ομάδες τεσσάρων 
σπουδαστών. 

• Οι μαθητές διαλέγουν μία κάρτα από το σετ. Την 
κοιτάζουν αλλά δεν την δείχνουν στους 
υπόλοιπους της ομάδας. 

• Υποδεικνύετε έναν μαθητή για να αρχίσει το 
παιχνίδι και οι υπόλοιποι τον ρωτούν: «Είσαι από 
τ…;». Εκείνος απαντά «Ναι» ή «Όχι» ανάλογα 
με την εικόνα της κάρτας του μέχρι κάποιος από 
την ομάδα να μαντέψει τη χώρα προέλευσής του. 
Συνεχίζετε με δεύτερο, τρίτο, κ.λπ. μαθητή. 

• Ενθαρρύνετε τους μαθητές να θυμηθούν και τα 
ονόματα πόλεων με περαιτέρω ερωτήσεις: 
«Είσαι από τ… (όνομα πόλης);»  

• Αφού μαντέψουν χώρα και πόλη προέλευσης της 
κάρτας του συμπαίκτη τους μπορούν να 
μαντέψουν ή να θυμηθούν και το όνομα που 
αναγράφεται στην κάρτα ρωτώντας «Σε λένε 
…;».  

• Μπορείτε να επαναλάβετε το παιχνίδι-άσκηση σε 
επίσημο λόγο. [Από πού είστε; / Είστε από…; 
Πώς σας λένε; / Σας λένε…;] 
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